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MLADINSKE DELAVNICE V ORGANIZACIJI DRUŠTVA LJUBITELJEV KRIŽNE JAME  

od 17.7.- 21.7.2018 
za spodbujanje aktivnosti mladih na področju naravnih vrednot, kulturne 

dediščine, turizma in kulturne krajine v „učilnici v naravi“. 
                                 

 
           

 1 dan  

Tema aktivnosti: Orientacija v gozdu – iskanje skritega zaklada  
 (pripravil in vodi Gašper Modic) 
 

Kje: Kmetija z nastanitvijo Tekavča ograda 

Kdaj: torek, 9.00 do 14.00 

    Mladostniki se zjutraj zberejo na zbirnem mestu, kjer se jim razloži kako iskanje 

skritega zaklada poteka. Mentor pred tem postavi poligon, ki je postavljen enostavno in po 

katerem ni težko najti smeri. Pri vsaki točki poligona bo vprašanje, katero bo ekipo 

usmerilo na naslednjo točko. Vprašanja bodo lahka in poučna. Poligon bo izpeljan tako, da 

bodo otroci morali sami iskati pot in točke ter tako najti pot do skritega zaklada, ki bo 

dejansko neko simbolično darilce za vsakega udeleženca. 

 

2 dan 

Tema aktivnosti: Kras – naravne in geografske značilnosti  
(pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar) 

 

Kje: pred cerkvijo sv. Vincencija na Bloški Polici, Grahovo 

Kdaj: sreda, 18.7.18 od 9.00 do 15.00 

    Na sprehodu po kraških travnikih in gozdovih si bomo ogledali različne kraške pojave. 

Poučili se bomo o njihovem geološkem nastanku in poskušali razumeti, zakaj in kako so 

nekatere od teh oblik naši predniki izkoriščali za preživetje. Posvetili se bomo 

hidrološkemu vidiku krasa, pri katerem je potrebno upoštevati pomanjkanje površinske vode 

in večjo ogroženost voda na tem občutljivem terenu na katerem živimo. Ogledali si bomo 

nekaj jam in se pogovorili o njihovem pomenu v preteklosti in danes. Pogreli se bomo ob 

ognju in poslušali zgodbe o jamskih medvedih. 
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3 dan 

Tema aktivnosti: Živali, rastline in vode Notranjske skozi oči kmeta, 

lovca in turista (pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar) 
 

Kje: most med Gornjim Jezerom in Lazami 

Kdaj: četrtek, 19.7.18 od 9.00 do 15.00 

   Odpravili se bodo na krajši sprehod do največjih izvirov Cerkniškega jezera. Na poti 

bomo spoznavali posebne rastline in živali, ki so se prilagodile življenju v vodi in na 

mokrotnih travnikih. Naučili se bomo loviti ribe na tradicionalne načine. Na kmetiji 

T'dolejn bomo spoznali, kako so včasih živeli kmetje in lovci ter kaj od teh aktivnosti 

lahko ponudimo turistu in s tem zaslužimo denar. Pogovarjali se bodo z mimoidočimi 

turisti, ki preživljajo svoj prosti čas ob jezeru in jih vprašali zakaj so se odločili 

ravno za Cerkniško jezero ter kaj jim je na jezeru najbolj všeč. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 4 dan 

Tema aktivnosti: Samooskrba (pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar) 
 

Kje: pred cerkvijo sv. Vincencija na Bloški Polici, Grahovo 

Kdaj: petek, 20.7.18 od 9.00 do 15.00 

   Na delavnici bomo spoznali značilnosti pašništva nekoč in visokodebelnega sadovnjaka na 

Notranjskem. Naučili se bomo, kako je za sadovnjak potrebno skrbeti in kakšne so možnosti 

uporabe sadja. Sprehod skozi zelenjavni vrt nas bo poučil o različni zelenjavi in njeni 

uporabi. Na robu polja bomo nabirali užitne divje rastline in iz njih pripravili preprosto 

jed v kotlu na vrtu. Pripravili bomo gredico z zelenjavo, ki na notranjskem še posebno 

dobro uspeva. 
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5 dan 

Tema aktivnosti:  Ogled in interpretacija vojaške in kulturne dediščine 
(pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar) 

 

Kje: pred cerkvijo sv. Vincencija na Bloški Polici, Grahovo 

Kdaj: sobota, 21.7.18 od 9.00 do 15.00 

 Odpravili se bomo na »vojaški pohod«. Hodili bomo po ostankih rimske ceste, raziskovali 

ostanke slovanskega gradišča in bunkerjev Rupnikove linije. Vživljali se bomo v posamezna 

zgodovinska obdobja in ljudi, ki so takrat živeli in izdelali maketo slovanskega gradišča. 

V kotlu bodo skuhali »vojaško enolončnico«.  

 

 

 

 
  

 
 

Udeleženci naj s sabo prinesejo malico, vodo  

in naj bodo ustrezno obuti in oblečeni za zunanje aktivnosti glede na vreme. 

 

 

več informacij in prijavnica na: https://krizna-jama.si/  

ali na tel. številki 041/940-321(Matej) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://krizna-jama.si/
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NEKAJ FOTOGRAFIJ IZ DELAVNIC V PREJŠNJIH LETIH 

 

 
 

       
 

  


